
- Ut asft dsok, instrukci6k
Rendszerint egyfeladat elv6gz6s6re' egy bizonyos cse-
lelv6sre illetve a kdvetendci magatartAsra vonatkoznak.
Megjelen6siik kiil6ntiiz6 kommunikdci6s formfban le-
hets6ges, mint k6r6s; parancs 6s tan6csad6s.

-Sugalmazds,utalds
A meseszerkezet sajitoss6gak6nt mir emlitettiik a tiirt6-
n6seket el6re sejtetci szerkeszt6sm6dot. A kdziilt infor-
m6ci6k j6r1szeval6j6ban mindig utal egy k6sribbi ese-
m6nyre. A j6t6kban ezeknek az,,el6k6szitci inform6ci6k-
nak'i m6g nagyobb a jelent<is6giik, mert egy elk6vetkez6
helyzetben val6 adekv6t cselekv6se k6sziti fel a r6sztve-
vciket. Pl: a vindorftra indul6 hcist az 6desanya felk6szi-
ti a pr6bat6telekre:
Puszta: ,,...6s ne feledkezzmeg arr6l, amire tanitotalak:
ha bajbajutott emberrel, 6llattal talilkozol, segits raj-
ta..."

- Anindt or ok e gymds kdzdtt i dial 6 gus ai
A gyerekek j6t6kban val6 r6sn'6tel6t, szereptudatuk

er6sit6s6t kiizvetett m6don, hat6sosan szolgiljik. A j6-
t6kvezetcik r<igzitett sz<iveg improviz6ci6kkal dolgoznak'
amelyeket a mesei sz6fordulatok alkalmazilsa,a sz<iveg-
dinamika 6s a ritmus tesz hat6sos eszk6zz6. A j6t6k eg6-
sz6hezm6rten rovid dial6gusok rendszerint a ,'legszin-
h6zibb"pillanatokat teremtik - m6gsemvilnak a kdztis
j6t6kon beliil dn6ll6, z6rt jelenett6. A gyerekek is a hely-
zeten beliil, szerepben vannak. Alkalmaz6sa fontoss6
v6lhat: 6j helyszin, helyzet bevezet6se

Az animitorok j6t6kfval kapcsolatban fontos, hogy a
gyerekek ne v6ljanak sz6rakoz6 s6ziiv6 - Stizz6kmeg a
j6tCt<Uan val6 6rdekelts6giiket, szerepiik szerinti,,elk6-
telezetts6giiket".

- Az animdt or r eag dl ds ai
Az anim6tor a j6t6kban nem csak kezdemEnyezdsze-

repet tcilt be. A gyerekek megnyilvinul6saira' jelz6seire
a jiltll<rezetoinek reagilniuk kell. A reakci6 mindig a
helyzetbril, a szerepb<il kdvetkezik - igy v6lik a j6t6k
szerves r€sz6v6. Pl: Puszta egyik fia (anim6tor): ,,"'6s ki
gy6zheti le Kalam6n6t?". V6laszul a gyerekek kozbe-
Ii6hat jelen tkent e:,,E n ! Ma j d 6n ! En legyciz6m ! " Pusz-
ta: ,,Tudom mindannyian b6trakvagytok, de Kalam6n6t
csak az gyrizheti le, akinek t6ltos lelke van."
Az anim6tor jelezte, hogy meg6rtette a gyerekeket 6s v6-
laszol is: Csak az gy6zheti le, aki...
A j6t6khelyzetek ez ir6nyu elemz6se gazdag t6m6t ig6r'
de m6r kiviil esik e dolgozat keretein. Kiemel6st kiv6n
m6gis egy gyakori reakci6, amit jobb hij6n felercisit6snek
nevezhetiink a csendes, visszahfz6d6 gyerekek sokszor
alig hallhat6 j elzbseitazanim6tor hangosan megism6tli,
helyzetbe teszi: Pl: az aranysz6ni b6r6ny elrabli$nak
t6rgyal6s6n6l valaki hallkan megiegyzi, hogy 6hatalmas
libnyomokat l6tott. Animitor: ,,azt mondod, hogy 6ri6si
l6bnyomokat l6tt6l? Mekkor6k voltak, mutasd meg!"
Ossregezve: a j6tsz6hiizi munka arra tanit, hogy a kimon-
dott mondatoknak mindig ,,kijvetkezm6nyiik van". A ki-
fejez6s pontoss6gdra van sziiks6g ahhoz, hogy a mese j6-
t6khelyzetei megsztilethessenek.
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Elijaddsaikrdl biztosan irnak majd a szakemberek.

Mi most arra eml4keztetilnk, hogy Bucz Hunor szel-
lemi irdnyittisdval 6k kisdrleteztdk ki a dramatikus jdt-

sz1hdzas formdt,6k dolgoztdk ki a gyerekekkel t(irtdn6
e gyilt t j dt s zds s aj dt o s dr amat ur g i dj dt. Kdt al ka I ommal
tanfolyamot is inditottak, hogy az drdekltiddk elmdlet-
ben ds gyakor I atban el saj dtithas s dk a m6dszert. Buvdr -

kod6kra vdr az a feladat, hogy dsszevessdk, mi a kil-
ldnbsdg ds hasonl6stig az angol T I E ds a magyar dra-
mot ikus j dt sz6htiz szeml dl et e, m6dszer e kdziitt. (T anul -

sdgos lehetne, ha Bucz Hunor mutatrui be szisztdmdidt
angol kolldgdinak.) Az is igaz, hogy Bucznem irt kdny-
vet f elfedezdsdrdl, s mtig miisorait sem ielenttette meg.
Amiriil tudunk, az is a Drdmapedag6giai Magazinban
jelent meg a2.6s7. szdmban.
Bucz H unordk, u tdr szinhdzasok szerveztek v i szont nyd-
r i t db or o kat. E I em6d - t dbor na k nev eztd k. A I t a I dban
7 0 - 8 0 g yer ek v et t r 6 s zt e g y - e g y al k a I ommal, kil I iinb 6 zd
tdrsadalmi rdtegekbdl, kiiztiik nevelf otthonbeliek is. A
helysztn mindig a civiliztici6t6l drintetlen tdi volt, 6s
sdtorozdsi kdriilmdnyek kcizcitt, irhatruink azt is, nomdd
kdriilmdnyek kdzdtt folyt atdbori dlet.

rONN MINT EINTUODTABOR
- T6rszinhdzas-modell a Mecsekben -

25 dves aTdrszinhdz. Az aldbbi irdssal kdszdntjilk az alapit6-ren-
dezdt, Bucz Hunort ds egyilttesdt.

Trencsdnyi ltiszlf azt iriaVildgkerdk cimii filzetd-
nek bevezedjdben, hogy a70-es, 80-as dvek mfivdszeti
t dbor ai, melyeket pedag 6 g iai r ef or me I kdp ze I d sek hiv -

tak dletre, dltaldban nem kaptak publicitdst. S milyen
igazavan. A ttirszinhdzasok dletm6d tdborair6l, melye-
ket 1979-tiil tizdvendt rendeztek,ugyancsaknem irt so-
ha senki. 6k se magukr6t . J 1magam ugyancsak drezhe-
tek biintudatot, mivel 1 9 89 -ben rdszvevdi evolt an a ne-
cseki ,,Csurg6" Ttibornak, s mdig emldkezetes tapasz-
talataimr6l nem informdltam a hazai szakembereket.
Pedig kdszitettem, mintegy 30 oldalas dolgozatot is.
(Egy kurtitott beszimol6 ielent meg csupdn a killfdldi
magyarok t dj dkoztat dsdr a a M agyarok V i I tig szitvet sd-
ge Nyelvilnk 6s Kultirdnk c. lapidban.)

E t 1vettem j egyzeteimet,s olvasvdn azokat, r di 6ttem
valamire, amit akkor ilyen pontosan nem f ogalmaztam
meg; arra, hogy Bucz Hunor rtgy vezette,olyan szemld-
lettel, olyan m<idszerrel ds dramaturgidval norruid td-
b or ait, mi nt aho g y an a d r amat i ku s j dt s z6 hdza s f o g I a I -

kozdsait.
...Bucz Hunor irja T6rszinhizi m6dszerek cimii dol-

gozatiiban a DPM2.szfumiban: ... "dramatikus jdtszG
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hdzalnk menetdt 6s egyes mozzanatalt alapvetden a
venddgs6g dramaturgl 6 Ja hxJfrozze meg. Eldsziir a
k6sz0lddds 6s vf rakozds zeJllk."...

,,A vdrakozds 6s kdsztilddds ldeJdn a gyakorlatl
feladatok elvdgzdse mellett a legfontosabb az ismer-
kedds, a k6ziis hangulat megteremt6se, a kapcsolat-
teremtds. Itt az elsd szakaszban tdrt6n6 beavat6 moz-
zanatok ls az eljdtszand6 dr6mai cselekm€ny at-
moszfdrdJft k€szftlk eld."

Indulds el6tt:
Szinhely 6buda, a Zichy-kastlly zirt udvara. Jelen

vannak a t6bort vezelS felncittek, a t6borba menendd
grerekek, 6s a kis6rcik sziil6k, nevel6k. A csomagok egy
rakisban valahol a bej6rat kdzel6ben.

Bucz Hunor letelepszik a fiire, 6s k6ri, hogy mindenki
foglaljon helyet, s k6rbemutat a fdlddn. Es mosolyog, ne-
vet, kacar6szik (igen termr6szetes), s 6riil, hogy sikeriilt
dsszejcinni ennyien. Term6szetes6ge rilragad a szoron-
g6kra is, akik a sziileikkel vagy a nevelciikkel jdttek.

,,N6vsort fogok olvasni - mondja - megj6tt-e mir
mindenki? Elcibb bemutatkozom: Bucz Hunor a nevem,
de sz6litsatok Hunornak. Es mostant6l mindenki min-
denkit tegez. Ogy is megadjuk egym6snak a tiszteletet."

Azt6n miris elkezd j6tszani,6s jdtszatja agyerekeket
is. Az azonos neviiek a kor kdzep6re mennek, kezet fog-
nak. @ersze a keresztn6v illetve az ut6n6v is lehet azo-
nos.) 86r vannak itt testv6rek is, de a csaliidi neviik nem
azonos. @zen is lehet mosolyogni kedvesen.) Van 6m
ikerpir is, k6t fif, t6nyleg, alig lehet 6ket megkiildnb<iz-
tetni egymiist6l, annyira hasonlitanak

Vagyunkvagy szizhuszan, sz6zharmincan a kis6r6k-
kel egyiitt.

Kdzben meg6rkeznek az aut6buszok, aut6k 6s egy
mikr6busz, amelyekbe lehet bepakolni a k<izos holmit:
sitrakat, kond6rt, balonokat, kell6keket stb. Te6t fciztek
azttra, poharakat k6szitettek 6s uzsonndt, ill. liz6rait,
mert az fit pihendkkel (k6tszer 6llunk meg), tjt 6r6t vesz
ig6nybe - hangzik a legfontosabb tudnival6.

Igazin j6l kezdcilik, sz6p, dertis nyirid6,6s j6 a han-
gulat.

M egdrkezds a t dbor ozds helydr e
,rltt a legfontosabb a venddg-venddgfogad6 moz-

?a,no,t." A tdbor, a ritus helye, a majdani szinj6t6kok
szintere minden tekintetben gondosan 6s tudatosan v6-
laszt6dott. M6r a megkdzelithetcis6g fokozta a fesziilts6-'
get. A koml6i miifitt6l k6t 6s f6l kilom6terr kellett meg-
tenni -gyalogaz,,elcicirsok" -vend6gfogad6k 6ltal v6-
gott 6w6nyen, hatalmas f6k, embermagass6gri szurl6k,
csal6nok k6z6tt. A gyerekek, z6miikbenT -12 6vesek. De
a nagyobbak is k6pviselve vannak I 8 6vesig. Cipelik h6ti-
zsikjaikat, vonszol j6k tf skdikat.

Komoly ercipr6ba. Am nem nyafog senki. A kicsiknek
azonban igen j6lesik, hogy a nagyobbak, miur6n a hely-
szinre vitt6k sajit csomagiaikat, visszafordulnak, 6s se-
gitenek kapaszkodni, cipekedni.

Mostant6l j6ban-rosszban egyiitt. V6gre meg6rkezik
mindenki a tiszt6sra, ahol az elcjfutiirok-vend6gfogad6k
virjika hatalmas iistben f6tt, j6iilatri meleg 6tettel a t6-
boroz6kat, a vend€g eket lakomira, eb6dre. Elcibb azon-
ban - mint az indulis elcitt - a ,,beavatds" szertartds
k6vetkezik, s megtanuljuk a k<izcis tdbori k<isz<int6st, a
nagy,,d6-but" ki6ltest. K6rben term6szetesen. S azut6n
m6r j<ihet is az eb6d, a lakoma.

,,A t6r, lmelyben Jrltsz6hdzunk folylk, osztatlon.
Nem v6lik kllldn a ndzdt6r €s a Jdtdkt€r. A szlmultdn
szfnhelyek kdrben vannak...A ktir kdzepe dltaldban
tv6lJoz6, 6talakul6 helyszfnek tere. "

,,Mfndenlk helyszfn megfelel a-n6z6l6s jftsz6l fel-
adatoknak is, ezdrt e k6t funkct6 ktiziitt kiinnyfi az
6that6s."

A helyszin
A t6bor kdzpontj6t Forrdszegnet neveztiik el. Itt

6gett a t6bortiiz, ittvannakaziistdk, itt frj az 6tel,s itt cso-
bog al6 a ,,Csurg6" nevii vizes6s, ez a,,ritu6lis zuhanyo-
26" .Ez av6lgy k6z6ps6 r6sze.

A csermely valahonnan Felszeg felcjl ered, ahol 6t
hatalmasbiikkfa z6rbeegr j6kora teret, melyakdz6s j6t-
sz6t6,r, (l6tsz6hiz a term6szetben), s a szinjiitdkok, 6s
szertart6sok helye lett. Itt vert6k fel a nagy katonai sdt-
rat, amelyben a diszletek, a kell6kek, a szerszimok, a
gr6grszerek-kdtszerek, s a felvevci g6pek helyezkedtek
el, 6s escjs idcjben ide lehetett behriz6dni j6tszani. T6vo-
labbBuczHunor, acsal6dosok, a doki6s a,,Szegfejek" al-
v6 sitrai sz6tsz6rtan, mintha 6rz6k,irszemek lenn6nek.
Lent, hol a csermely m6.r patakiln6ttAlszeg,6s Keszeg.
Itt vert6k fel a 3-4 fcjs s6traikat az animitorok 6s a gyere-
kek. A helyv6lasztdst nem i r inyitottik. B u c z H uno r mi nt
egy nemzetsdgfd hagyja, hogy ki-ki keresse ds nldlja
meg a maga helydt. A t6r nem volt bez6rva, s m6gsem
mentekmessze egym6st6l, 6pp csakannyira, hogylegren
mindenkinek el6g tere, a s6tor kijrrid,l. Az animdtorok a
csalddf 6k: 5-7 gyerek van a gondjukra btzva. Nem
anyilskodnak, nem parancsolgatnak, hanem sok-sok 6t-
lettel teszikvonz6v6 a cselekv6seket. Mindenki magave-
ri fel a s6trat, ill. azok, akik aludni fognak benne,2-3 f6.

A s6torver6s aktus6val megtdrt6nik a helyszinek be-
r end ezd s e. A kij I tjnb6 ztj kor o s zt ti I y o k e g yiltt I dt e o I y an
t er md s zet es s d v til t, mint a r d g i f al ukdzo s s d g ekben.T ud -
ja mindenki, hovd tartozik, de megvan az dtjdrhatisdg
is, hiszen az 6let itt tdbb helyszinen zajlik.

A jdtdktdr
Felszeg, hatalmas biikkfak, cs<irgedezd patakocska.

Rajtunk kiviil sehol senki. A Forr6szegrdl felsz.iill6 fiist6t
elviszi a sz6l. Gy6kerek fonj6k be a kapaszkod6t, melyen
felm6szunk. A f6k k<iz6tt n6h6ny apr6 s6tor, a Szegfejek
s6trai, elsz6rtan. Faronkok, melyekre iilni lehet.

A krirt hangja gytilekezcit hirdet, a gyerekek pr6b6l-
koznak a megffj6s6val. Nem k<innyii. Hunor 6s Rolli ke-
ztikben a hegediiikkel, a mell6jtikrakott csorgcivel, dudii-
val, dobbal, faiitcissel jiltszani kez.d.

...,,A rdsztvevdk legbels6bb ds legsz0kebb k6r6t
az animdtorok alkotJ6k. 6k ttzen tizenketten riig-
tiinzdsben Jtlrtas szfnJ6tsz6k, 6s mlnden etdkdszftd
munkft-dk vdgeznek. 6k a vend6gl6t6k, zhfizigtz-
ddk. ...Ugy j6tszanak, hogy bekapcsoldddsra k6sz-
tessdk a kiiziins€get. "

Daltarutl ds : elcisz6r el6neklik a Tlrszinhiz tagiai, a
zenfvelkis6rik, majd soronk6nt mondjrik a szdveget s fij-
ra eneklik. A dikt6liist 6s a hegedrikisdretet Hunor veze-
ti. A sok k6ziil az elsci.
Elment egyszer Zdcheus, hogrJ6zust megl6ssa,
Kicsi volt h6t felm6szott egy nagy fiigef6ra.
Mikor J6zus arra j<itt, igy sz6lt fel a frira,
Z6cheus ma tehozzid t6rek be sz6.ll6sra.
Orvendezett Z6,cheus a J 62s szav6ra.
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Rem6lte, hogy biineit az Or megbocsitja.
Azt mondta, ha valamit, gonoszul elvettem,
Megfizetem szizszor is,hogy i6v6' tehessem.

N6gyszer, 6tsz6r elmondjdk, eldaloljik - term6-
szetesen ktirben 6llva, igy mindenki l6t mindenkit. Ki-ki
m6st saj6tit el elcibb, ki a sz6veget, ki a dallamot. Kiizdsen
m6r megy, s6tilni is lehet rfk0zenfogva s k<irben.

Ezt bemelegitd jdtdk kiiveti: mozg6s, fut6s fel a ma-
gaslatra, s ki 6r le hamar6bb a meghat6rozott kiirtjel
ut6n. Nagyon 6lvezik, mindenki fut hegynek fel.
Vers-tanulds
Wedres S6ndor k6ltem6nyei:
Parip{m csodasz6p pejk6...
T 6 vize, t6 vize csupa n6dsz6l...
Falu v6g6n van a h62nk...

Soronk6nt mondj6k, ritmiz6lj6k, eltiincolj6k, eltap-
soljik (Vera 6s Bori vezeti, a tdbbiek animiitork6nt dol-
goznak, segitenek).

,rA r6sztvev6k sz6mdra semmi sem kiitelezd,
mlndenkl csak abban vesz rdsz, amiben akar."

Semml sem tiirtdnlk reJtve, mlnden a beavattis Je-
gy6ben zajllk.

Ki)zii s dr amat i ku s j dt dk
Emt6zs6: hallgassdtok meg S zent M ik I 6 s I e g end dj ib.

Igen sz6pen olvassa fel a r6gies nyelvii trirt6netet).
(A vLzlat j6l l6that6 t6bl6n ki van fiiggesztve.)
l. Hogran szabaditja meg Szent Mikl6s a h6rom el-

it6lt fifit a paloshalilt6l.
2. Hogyan lesz a hajadonok 6s bukott l6nyok v6dri-

szentje.
3. A gyermekek v6dciszentje (h6rom gyerek6t elenge-

di azapja hosszfi ritra, avend6gkiskirabolja, megdli ciket,
de Szent Mikl6s 6letre kelti.)

Agyerekek n6m6n, iilve hallgatj6ka krimibe ill6 t6r-
t6neteket, megbesz6lik, fjabb 6nekl6s, a tanult dal Z6-
cheusr6l. (sm6tl6s, hogy hasson a gondolat!) Eztkfipra-
gaszt6s kdveti.Hozzfikaszines kartonokat, a t6phetci pa-
pirokat, megbesz6lik a csoportosul6.sokat, ki melyik tcir-
t6netbril k6szit tabl6t, majd iigyesen elosztva a kisebb es
nagyobb gyerekeket csoportokra, hogy mindenki kapjon
teret,lehet6s6get, dolgomak a f6k alalt.

Hunor 6s h6rom leilny anim6tor ezalatt kellemesen
egyh6zi dalokat 6nekel, Ricsi furulyizik.

Vannak, akik kiss6 elhirz6dnak, pl, a francianyelvii
kisl6ny, akit Kov6cs Livi6nak hivnak, maleziai azanyja,
magyar azapja, s nem besz6l magyarul, de akar. Ad6m,
aki faragni szeretne, de nincs mivel. Megielenik a devian-
cia is: a 10 6s l5 6ves nevelcjottoni firi osszemarakodott,
cib6lj6k egym6st. (stvdn elmegy veltik besz6lgetni.)

Hunor az animdtorokhoz: tilr el em ds tilr e I em, ne mu-
g yar dzd a g yon ! H ad d dr ezze, ho gy s zab ad on c s i nd I hat -
ja, amit gondol, te csak segitsd!" ,,Nem a produkci6 a
fontos, hanem, hogy kedvvel csiruilja, ds dicsdrd meg,
nem haj t senki ds semmi. Gydnydr kdd j et ek a j 6 I s i kerill t
tdpdskdpben!"

Aki elfilradt a t6p€sben, guggol6sban, ragasztisban,
nyugodtan k6zbe veheti a nagy dobot, a kalapot fej6re
csaphatja, belen6zhet afelvevrig6pbe, de mindeniitt ott a
tiirelmes feln6tt. Pityu (tan6r) remekiil b6nik a csoport-
j6val. Hunor fdradhatatlanul muzsik6l. Elk6sztlt a hd-
rom hatalmas k6p, ki6llitj6k, megn6zik, lef6nyk6pezik.
Igazfn 1smsk.

A Szent Mikl6shoz kapcsol6d6 szoborjit6k, amit
f jabb bemelegi tc i - je f tk  e l6z meg.  P6ter  a szob-

r6szmester. lO-12 gyerekkel k6szfil el a k6pzeletbeli
szobrdszmiihely, s csak ut6na jutnak el a Szent Mikl6s
megform6lisiig. Csak egy siiveg 6s egy kdpeny a seg6d-
e.szkdz.A szobrot Izmail kereskedci rendelte, akinek n6-
pes csal6dja van. Am rj elutazik. A szobor feladata meg-
v6deniahilzit. (Bence 8 6ves, Izmail kuty6ja akart lenni,
s nagy csahol6ssal kis6ri.) Kozben Ricsi k6t gyerekkel el-
vonul, rabl6 band6t alakit, beciltdmek maguk kreelta jel-
mezekbe, s kirabolj6k a kereskedci h6z6t.lzmail vissza-
t6r, s l6tja a pusztit6st. Felh6borod6s6ban, hogy nem
6rizte meg Szent Mikl6s ahiziL kidobja a szobrot, ami
eltdrik.

Ugy kellett vezetil a jetekot, hogy az egyik rabl6ban
feltimadjon a lelkiismeret, s visszavigye az elrablott
p6nzt. Dr6mai pillanatok sziilettek, nagy vita a rabl6k k6-
z<itt, s v6giilis ketten viszik vissza, mert egym6sban sem
bimak. Aztilncsaknem r6fizetnek a felt6.madt lelkiisme-
retiikre, mert Izmail nem m6lt6nyolja tettiiket, hanem
tiimad, de a gyerekek csodi4s 6letosztone, kreativit6sa
megoldotta a helyzetet, megl6gtak, mielcjtt Izmail meg-
k6tozhette volna cjket. Remekiil jitszottak a gyerekek, az
anim6torok j6l segitett6k a kifejletet, s igen j6 rdgt<inz6-
sek sziilettek.

Mit kaptak a gyerekek? Drdmai helyzeteket, melye-
ket megdl hett ek, er k6l c si probl dmdkat, melyeket rnegbe-
szdlhettek. Es kcizben dnekeltek, jtitszottak egy forrrui-
I 6d6 kdz6 s s 6 g c s al ddme I e g kdr dben.

A jit6ktiz 6r6t6l tizenhirom <itvenig tartott. Kdzben
prszetiz6rai isvolt.

,..,,illik megJegyeznem, hogy a Jdtszdhdz cselek-
m€nye laza, nem geometrikus szigorrlsdggal sodr6."
A hagymaszerkezetbdl kiivetkezden az epikus szer-
kesztdsl elv httirozza meg a dramatlkus J6tszdhtiz
csaknem minden mozzanatit.

M ds ik j dt dk mds ik napon.
Pityt vezeti a melegitci j6t6kokat, rij dalokat, 6j moz-

g6st tanit. A krirj6t6k utin 6 J6nds, a pdsztor koz6pen
marad, s a gyerekek a birkdk. Egyik kis kreativ fiil gyor-
san puliv6. vflik, terelgeti a nydjat. J6nds aludna. Lefek-
szik h6t k6z6pen, s juhait is alv6sra sz6litja.

A gyerekek azonosulnak a j6t6kkal, h4r a bibliai tdr-
t6netet csak n6hinyan ismerik. Nem k6rdik elcire, hogy
mi lesz?

Pityu most hatalmas lepelben az egyik biikkfa maga-
s6b6l d6rog al6. (A nem v6rt fordulat megh<ikkenti a j6-
t6kos 6s n6zci gyerekeket egyar6nt. Csak most f igyelnek a
kanavdszra, amely a j6t6k kezdete 6ta ott diszeleg a leg-
nagyobb biikk6ri6s derek6n, mindenki szemel6tt6ra.

1 . Bir kapdsztor -0 r par anc sa
2. Kikiitd - J 6ruis menekiil
3.V ihar - ima- a Cet eledele

J 6ndst a tengerbe dobj dk
kikdtds

4. ACet gyomrdban
5 . N inive - pi ac - s ztnds zek

J 6nds aposztata
6. Ninivebiinei
7 . A pu s zt db an, az 0 r J 6ndst rt j b6 t N iniv 6be kii I d i

A stilb szinte minden tagia szerepben van, mert 6ri6-
si disdetekkel dolgoznak. A haj6 pl. hatalmas k<it6lh6g-
cs6, hiszen a haj6ra, ahovd J6n6s menekiil, fel kell mr4sz-
ni. A haj6skapit6ny a Doki. Szenz6ci6s a jelmeze 6s a
maszkja. ,,Poppejre" vette a figur6t. A k6t nagy btikkfa
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k6zt kifeszitett k6t6lre minden fi6 16 akar iilni, s ehhez
szinte tornamutatv6nyra van sziiks6g, hiszen ltroZog,
inog, s meg sem birn6 valamennyi<ijiiket, de roppant j6
j6t6k. Csiingnek,l6gnak, hasalnak a fdn,6lland6 himhi-
l6zis, jdn a vihar. A Doki remekiil dolgozik a gyerekek-
kel, akik igencsak pr6bilra teszik, kil6pnek a szerepiikkil,
s 6n6ll6 alakit6sba kezdenek, fj szerepet kre6lnak ma-
guknak, kiildn<isen a kamaszok 6lvezik J6n6s tdrt6net6t.
A j6t6kban a fi6k J6n6sra kennek minden gonoszsdgot.
V6gtil J6n6st kidobjrik a haj6r6l, s abban a percben jdn a
hatalmas Cet. A linyok hozzirka nagy 6tlettel klszitett
k6telet, minden cson6j6nil egy-egy gyerek, s befogiik,
bekeritik J6nist. (I(6zben a haj6 eltiinik, a h6gcs6 lehull
a f6kr6l a f6ldre.) J6n6s h6ny6dik, dobodik. (A n6zcik ma-
gasabbra 6llnak, hogy jobban l6ssanak.) Majd a tin6dsze-
rek magukra raknak a ,,rongyos" zs6kbol minden cifra-
s6got;6talakul a szin Ninive piaciv6, s mindenki r<igt6-
nd,z. Litj6kugyanis a kanav6szon, hogypiaci jelenet k<i-
vetkezik, s kavalk6d lesz a jav6b6l ,,keleti" hangulattal. S
lesznek tdncosok, 6rusok, vereked6k, mutatv6nyosok.

Es fotyatddott a jdt6k tovdbb a kanavdsz'ds a jdt-
szdMzas dramaturgia szerint egdszen a dobbenetig.
M e g boc s dj t dsr a s zoru lunk mi ember ek ( gyer ekek), mert
i g enc s ak g y ar I 6 ak v agyunk.

A szerepek ls hagymaszerkezetben r6tegz6dnek.
Alapvetd a vend6g-venddgfogadd kapcsolat, mint
szocl6lls szerep, maJd a manudlis munka sordn mun-
katfrsl-Jdtsz,dt6rsi a viszony, azt6n pedig a dramati-
kusJdt6k drdmal szerepel kiivetkeznek. Tehft a szo-
cl6lis, funkcion6lis 6s a dr6ma szerepek egymdsra
dptllnek. Ezut6bbln beliil n€zdi €saktfv Jft€kost ma-
gatartds vfltozlk. Nem neh0z egylk szerepbdl a m6-
slkba dtv6ltanl."

Az 6letrend nem volt feszes, nem volt 6rihoz k6tve.
bir nagyon pontosan megtervezt6k a napirendet. Min-
denki r6szese volt 6nk6ntes alapon a k6zds munkinak:
vizhord6s, r6zsegyiijt6s, bev6s6rl6s, tiizrak6s, favigiis, a
szemetesgdddr 6sisa,stb. stb. De aki 6ppennemvettr6szt
semmiben, szabadon vilaszthatott! bark6csol, farag,
gydngydt fiiz, fonist k&zit,njzol stb. Itt is volt egy ani-
m6tor, aki segitette az elakad6kat. Az anim6tor egy6b-
k6nt is mindig mag6hoz hivta a gyerekeket, 6s egyiitt fciz-
tek te-it,lekv6rt, tisztitottak babot, krumplit. Ez kiildn6-
sen a nevelcictthoniaknak volt nagy 6lrn6ny.

A szervezetts6g fgy van jelen, hogy term6szetes m6-
don rendez6dik el minden. Nincs eldre seleve elhatdroz-
va, hogy ennek meg ennek igr meg rigy kell lennie, ha td-
rik, ha szakad. Hi6ba 6rkeziink k6sve, nincs szemrehi-
ny6s. Megvagytok? - kfirdezte Hunor. - Akkor egye-
tek

Esmdsok sem haragudtak, hogynet6n csfiszik a d6l-
ulini j6t6k egy f6l6r6t, elfoglaltilk magukat.

, rY lgetnJlll aszakrd t ls e I emekrd I ke I I sz6 | nom. A
Jdtdk egylk f 6 szew ez6 eleme a zene, pontosabban az
elsO rdszben megtanult dalok, €nekek. A gyermekek
k0rJdtdkalra gondolunk mdg, valamlnt a term6-
szet{l n6pek alakoskodfs6ra. A ritmus, a tfncos
elem, a Jelkdpes gesztusok szerep€t hangsrilyozom
ezr.el."

Ismerercs, hogy a csalddi dlaet is a szenandsos
mozzanat ok f ogj dk keretbe. U gyanfgy volt ez itt i s, ahol
az animtitor ok kdr€ s zerv ezddden kial akul t ki s c s al dd,o k

egyiltt alkottdk anemzasdget. Ebbdl kiivakeztien aki-
sebb kdzdssdgeknek dpp tigy kialakult az dletet szabd-
lyoz6 r itus a, miw a t dbor i nemzet sdgnek. Az el flbbiekhez
t art o zott hozzd a s dt orbe I i e s t i me s d I 6 s, v e gy p l. a kijzijs
ebddkdszitds, a csalddi kirdndulds stb. A nemzetsdgi
dletheztartozott a krizds reggelizds ds atiibbi dtkezds, a
naponk<inti daltarulds ds a dramatikus jdtdk, s nem
utols6 sorban az esti zends-dnekes altat6.Visszatdrd
voltamiatt szertartdsos jelleget kaptak a kdrjdtdkokis.

Nem hittem volna, hogy a kcirjit6kokat ennyire sze-
ress6k. M6g a nagyobbak is.

Cickoj, mackoj, tele6rom,
mindig az fut, az ahirom.
Kurta volt az eg6r farka
nem foghatta meg a macska...

saki mog<ittleesika zsebkend6, felveszi 6skergeti azege-
ret, illetve beill valaki el6. A ktirben6ll6k a 3. 4. sort taps-
sal is kis6rik. Gi6si a kdr, nagyok a futisi 6s eles6si lehe-
tcis6gek. Megy a jdt6k s nem unjik meg: 6nek, taps
megint 6nek 6s egyeseknek futrls! Remek!

Az ilyesf6le bemelegitci j6t6kbol senki nem vonja ki
magit, sem a kamaszok, sem a felndttek, egyiitt az eg6sz
t6bor.

Ilyenkor nem f6j senkinek semmije, nem szakadt a ci-
p6, nem akad siirgcis patakolnival6, azaz - patakban ka-
vics keresg6l6s - m6g azok is itt vannak, akiknek a kony-
h6n6l kellene lenniiik, majd leszaladnak, majd fciznek.

Erdekes, hogy nem durviskodnak egym6ssal, betart-
jik a szab6lyokat, amiben megegyeztiink.

A,rvenddgsdg dramaturgia" utols6 m ozza;nttaa;z
,raJdnd€kozfs ds a bfcsf".

Mit kaptak a t6boroz6 gyerekek aj6nd6kba?
Volt I I sznjitilk; 2 erdeihangverseny hegediimiiv6-

szekkel; 5 alkalommal nEpdaltanul6s, 5 t6nctanul6s, 4
k6zmiivesprogram, (agyagozds, tdblak6pk6szit6s mon-
tdzstechnik6val, gydngrftiz6s, 2 mise, (szertart6s) biblia-
magyarilzzattal,fi jkeny6rosztisszertartisa.
- Megtapasztalhaltilk aterm6szetes 6letm6dot,
- Meg6rezhett6k az egymils mellettis6get az emberi

kapcsolatokban, a trizhely meleg6t jelk6pesen 6s a sz6
szoros 6rtelm6ben.

A legnagyobb ajdnd6k az eml6keket felidlzd utols6
tal6lkoz6s volt, egy h6nappal a t6bor ut6n. Addigra elk6-
sziiltek a videofilmek 6s a f6nyk6pek is. Ez lett eg;r(rttal a
bircsf is.

Ut6j 6t 6k a C sar g 6-t dbor hoz
Kellemes 6s kedves, egyedi meghiv6 minden tilboro-

z6nak; Bp. Zichy -kast6ly d iszterm6ben.
Az ajt6ban k6tt6rszinhinas fogadja az 6rkez6t,elve-

szi a batyut, s viszi a kriz<is asztalhoz, melykil a meghiv6
szerint k6t 6ra mrilva ki-ki kin6lja az uzsonn 6znival6t.

Remek 6tlet, mert a ,,Csurg6"-t6borhoz mindig hoz-
ziltartozott;oszd meg, amid van a td.rsaiddal, hiszen nem
eg;rform6n m6r a sors mindenkinek.

A belscj ajt6t6l k6t szin6xzl4rny kis6r fel az emeleti
nagyterembe, 6s term6szetesen k<isz6nt, t6j6koztat, tes-
s6kel.

A diszteremben Bucz Hunor sz6les mosolya fogad,
szeretettel k6rdezi, hogr, s mint vagr, s rajta litszik is,
nem csup6n udvarias k6rd6snek szAnta, mert vegig is
hallgat. A terem m6r teli van, a nyi{ri felv6telek k6peibril
tabl6 v6.r, s az ismercis arcok k<iszontenek meR6rkeztek a
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komiroml grermekvdros lnt6zetisei, a budapesti B6lyai
lak6i, szintJkiv6tel n6lkiil. M6r V6rakozoan iilnek' hogr

a k6pmag;n6n l6thass6k egymdst, magukat, s a t6bort' So-

tan vagpnt, jdttek sztil6k' tesw6rek, a nevel6otthonok
tis6r6i]eti idi6rt, otthon van: kicsik, kamaszok' nag;rfi-
uk6snagrlinyok (16-17 6ves isvolt kett6), a kistestv6r6s
nagymama, aT6rszinh6z szin6szei s avend6gek'

Aucz Hunor kez6ben a hegedtij6vel k<iszdnt minden
megielentet:
,,ai6rt gyitlttlt* iis sze, hogy eml 6kezziink!"
Mi volt a legkedvesebb jit6kunk?

Ki-ki bekiab6lja a kedveszerintit: Elvesztettem zseb-
kend6met, Pipere-tyfk, Euratin6, N66, stb. Cickoly-
mackoly telairom stb. E zfirzavarb6l nem lenne semmi,
ha nenkezden6 el a n6t6t, a kedvencet, ,*{kkor v6tam,
mikorv6tam" - s zeng a terem, lecsilla@ik a hangulat'
s ktizben beindul a k6pmagn6: megielenik,,Felszeg" stb'

Mit 6nekeltiinkekiszdr?Kimitmond? SHunor 6sRo-
li hirzzak a Cikoly-mackoly tere6rom-ot,Istv6n cser6li a
szalagot, a grerekek 6sztdn<isen mennek a cs6rgcilobhoz,
az tit6s<ikh6z fgr, mint a t6borban. Aztinnilznikafel-
vett j6t6kokat, most is 6lvem6k, de azidci rdpiil. F€l 5-kor
megkezdci<lik az uzsonna, iiditdk, szorpiik, siitem6nyek'
sze;dvicsek, alm6slep6ny, filnk, bolti k6szitm6nyek. A
gyerekek-fetn6ttek egrarint lelkesen fogyasztanak' s
lbzben oldott besz6lget6sek alakulnak, fjabbak is 6rkez-
nek.

Hunordk remck dramaturgi6val €pltett€k fel ezt a
d6lutint ir. Uzsonna ut6n levitt6k a grerekeket s a k6ziin-
s6get az udvarra,s ott folytatodott a kiirj6t6k, 6s akiizben
levegdztek, mozogtak, nem unhattak el magukat.

A Satet utin ism6t a diszteremben voltunk, n€g b-
sz6lttink az erdei hangversenyrdl, eljdtt a hegediis mii-
v6sz is, emlegettiik Rafael aty6t' aki a szertartist Yege?-
te, megn6ztiik az fjkeny6r osztiist bemutat6 k6pmagn6t'
felirta ki-ki, milyen f6nyk6peket szqretne megvenni.

Abf csf azAkkorv6tam, mikor v6tam6s egynagr dd-
buki6lt6slett.

A kr finikds meg j egyzdse :
Bucz Hunor egylk lnsplnltordnak Vlola Spollnt

nevezl meg. En v lszont v68tg f gy 6r ezlem, hogy az 6
lgezl mestere Kardcsony S6ndor. Amlt e naglr peda-
g6gus fr az 6letktiztissdgekrOl, nos valaml llyesmlt
ialdsft meg Bucz Hunor neveldl tev€kenys€ge sorfn.
A mecseki tdbor nekem ezt blzonyftotta.

Hogy fr ja Kardcsony S6ndor? ,,Ha a szeretet €let-
kiiztissdget teremt maga kiiriil: megkezd6dhetik a
munka.tt

Es folytatddhatlk.

D. K6ssVllmr

di.k, monrlikdS

rdrcra €s a dramatikrx *€pszak6sokra-
tanitd 6s tanir kezibe adnim ezt a kdtetet

ij"f-€le Jdnos vitezt" s

Ak6rerbenatffi.tdrf€$&lf, ia
ott €.16k €leun&jira, a udpraj2itfrgyi:€n

tf,k* kitunoprodukciFii
szem, nog.v Bagu, Bslf CS
telkiishs,it,,6

ffi.*i#6d.j6i.e,

Nyugdiiba
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